
TARIFÁRIO 

ÁGUAS RESIDUAIS 2017 

Utilizadores Domésticos - Geral           

Tarifa Fixa (por cada 30 dias)       1,75 € 

Tarifa variável (€/m3 de água residual recolhida - Correspondente ao produto da aplicação de um coeficiente especifico por um coeficiente de recolha) €/m3 

1º  Escalão [0 a 5m3]             0,0812 € 

2.º Escalão [6 a 10 m3]             0,1275 € 

3.º Escalão [11 a 20 m3]             0,1969 € 

4.º Escalão [21 a 30 m3]             0,3127 € 

5.º Escalão [> 30 m3]             0,5421 € 

Notas: Tarifa variável aplicável a consumos de água até 40 m3 - regime transitório. 

Utilizadores Domésticos - Famílias Numerosas (1)       

Tarifa Fixa (por cada 30 dias)       1,75 € 

Tarifa variável  (€/m3 de água residual recolhida - Correspondente ao produto da aplicação de um coeficiente especifico por um coeficiente de recolha) €/m3 

1º  Escalão [0 a 5m3]             0,0812 € 

2.º Escalão [6 a 10 m3]             0,0812 € 

3.º Escalão [11 a 20 m3]             0,0812 € 

4.º Escalão [21 a 30 m3]             0,3127 € 

5.º Escalão [> 30 m3]             0,5421 € 

Notas: (1) Agregado familiar superior a 4 elementos.                                                                                                                                                                                          
Tarifa variável aplicável a consumos de água até 40 m3 - regime transitório. 

Utilizadores Domésticos - Tarifa Social (2)         

Tarifa Fixa (por cada 30 dias)       isento 

Tarifa variável (€/m3 de água residual recolhida - Correspondente ao produto da aplicação de um coeficiente especifico por um coeficiente de recolha) €/m3 

1º  Escalão [0 a 5m3]             0,0812 

2.º Escalão [6 a 10 m3]             0,0812 

3.º Escalão [11 a 20 m3]             0,0812 

4.º Escalão [21 a 30 m3]             0,3127 

5.º Escalão [> 30 m3]       0,5421 

Notas: (2) Famílias carenciadas cujo rendimento bruto per capita seja ≤ a 75% do valor do IAS. Tarifa variável aplicável a consumos de água 
até 40 m3 - regime transitório. 

Utilizadores Não Domésticos - Geral           

Indústria, comércio, agricultura, Estado, Profissões liberais e outras pessoas coletivas  

Tarifa Fixa (por cada 30 dias)       1,96 € 

Tarifa variável (€/m3 de água residual recolhida - Com base num coeficiente especifico) €/m3 

Escalão único             0,3000 

Notas: Tarifa variável aplicável a consumos de água até 40 m3 - regime transitório. 

Utilizadores Não Domésticos - Tarifa Social         

Pessoas coletivas de declarada utilidade pública (3)         

Tarifa Fixa (por cada 30 dias)             1,75 € 

Tarifa variável (€/m3 de água residual recolhida - Correspondente ao produto da aplicação de um coeficiente especifico por um coeficiente de recolha) €/m3 

1º  Escalão [0 a 5m3]             0,0812 € 

2.º Escalão [6 a 10 m3]             0,1275 € 

3.º Escalão [11 a 20 m3]             0,1969 € 

4.º Escalão [21 a 30 m3]             0,3127 € 

5.º Escalão [> 30 m3]             0,5421 € 
Notas: (3) Instituições particulares de solidariedade social, organizações não governamentais sem fins lucrativos ou outras entidades 
legalmente constituídas, de reconhecida utilidade pública cuja ação social o justifique. Tarifa variável aplicável a consumos de água até 40 m3 
- regime transitório. 

 

 


